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Auto en alarm
De tekst van de alarmclausules die verzekeraars 
hanteren varieert nogal. Toch komt het er 
meestal op neer dat wordt uitgegaan van een 
geldig alarmcertificaat. Nieuwe certificaten zijn
3 jaar geldig. Daarna dient om het jaar
een herkeuring plaats te vinden. Gebeurt dit niet
dan kan in geval van diefstal dekking worden
geweigerd.

Auto en premie
De Nederlandse Bank controleert verzekeraars 
op hun financiële positie. Al enkele jaren staan 
de resultaten van de autoverzekeringen onder 
druk. Dat wil zeggen dat bijna elke euro aan 
premie wordt uitgekeerd in verband met schade.
De Nederlandse Bank vindt dat niet gezond en 
spoort verzekeraars aan om de premies te 
verhogen. Dit merken we dan ook al enige tijd en
naar verwachting blijft dit nog wel even zo.

Brandverzekering woning
Bij de meeste verzekeraars staat een bedrag op 
de polis waar de woning of opstal 
voor verzekerd is. U, de verzekeringnemer, stelt 
dit bedrag vast, al dan niet met hulp van derden 
of van ons. Het beste is echter een taxatie door 
een deskundige. Dit brengt natuurlijk kosten 
met zich mee.  
Als u vanwege een hypotheek of andere lening
een taxatie moet laten doen, laat de makelaar 
dan niet alleen de verkoopwaarde taxeren maar 
ook de HERBOUWWAARDE. Dan slaat u 2 
vliegen in 1 klap!

Brandverzekering inboedel
Verzekeraars keren steeds meer schade uit
voor tablets en smartphones.
Daarom worden geleidelijk het eigen risico en de
dekking aangepast. 

Levensverzekering
Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? 
De premies van nieuwe verzekeringen zijn fors 
gedaald. Dit komt onder andere door de gestegen
levensverwachting, we  worden ouder!
Verzekeraars hoeven dan minder uit te keren.
Het kan de moeite en kosten lonen om
de bestaande verzekering over te sluiten.

Delta LLoyd en Nationale Ned.
Delta Lloyd is overgenomen door Nationale 
Nederlanden. U ziet dat omdat u een nieuwe 
polis ontvangt met een andere naam.
Meestal wijzigen de premie en voorwaarden niet.

Over deze en andere financiële onderwerpen 
kunnen wij u 
informeren en adviseren. 
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